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Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2019 
 
 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους   
 
Θέμα:  Παράταση αιτήσεων για συμμετοχή στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

2020, μέχρι Πέμπτη 31/10/2019 
 

Κυρία/ε, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η 
παραλαβή των αιτήσεων για συμμετοχή Κυπριακών επιχειρήσεων προϊόντων και υπηρεσιών στην 85η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει παραταθεί μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη 31/10/2019. 
 
Η 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020 και το Υπουργείο θα 
συμμετάσχει μόνον εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή από ικανοποιητικό αριθμό 
εταιρειών. Επίσης τονίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου για 
την πραγματοποίηση της έκθεσης, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν. 
 
Επισυνάπτονται οι σχετικές Αιτήσεις Συμμετοχής, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικός με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier μέχρι και τις 31/10/2019 στη 
διεύθυνση: 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Ανδρέα 
Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία Κύπρος.  
 
Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την Πέμπτη 31/10/2019 θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου του 
Υπουργείου στα τηλέφωνα 22867134, 22867331, 22867251, 22867329. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 

  
  
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS"  

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ: 

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS"  

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ   

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ:  

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2020 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   
Προτείνον Νομικό Πρόσωπο/Οργανισμός: 
 
Κυπριακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται: 

1. Στον τομέα της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στον 

τομέα C – Μεταποίηση στους στατιστικούς κώδικες οικονομικών δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το 

σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aναθ. 2, της ΕΕ), ή/και στην εμπορία 

βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

2. Στον τομέα της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης 

(ΕΚ), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο ως Παράρτημα VIΙI, εξαιρουμένων των προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.104/2000 του Συμβουλίου. 

 

 

Όνομα: .…....……………………………………………………………………………..…… 

 

Αρ. Εγγραφής: ..……………………………………………………………………………….. 

(να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας) 

 

Διεύθυνση:   

Οδός: …………………………………………………............................................... 

Ταχ. Κώδικας: ...................................................................................................... 

Πόλη: …..……………………………………………………………………………….. 

 

Αριθμός Τηλεφώνου: …………....……………………………………………………………. 

 

Αριθμός Φαξ: …………………………..……...………………………………………………. 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………..……...…………………………………….………………. 

 

Ιστοσελίδα Εταιρείας: ………………………………………………………………………… 

 

Προϊόν: ………………………………………………………..……………………………….. 

 

Δασμολογικός Κώδικας: ……………………………………..………………………………. 

 

Δραστηριότητες Επιχείρησης: ……………………………………………………………… 
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Κατηγορία NACE (να επισυναφθεί βεβαίωση για το τρέχον έτος από την Στατιστική Υπηρεσία): 

…..………………………………………………………………………………… 

 

Παραγωγή / Εξαγωγές: 

 

Έτος Κύκλος 

εργασιών 

(€) 

Συνολική αξία 

εξαγωγών 

(€) 

Κυριότερες 

χώρες 

εξαγωγής 

Αριθμός 

εργαζομένων 

 

2014 
    

 

2015 
    

 

2016 
    

 

2017 
    

 

2018 

 

    

 

 Δηλώνω ότι αποδέχομαι να λαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ερωτηματολόγια σχετικά με πληροφορίες 
που αφορούν την εταιρεία, τις εξαγωγές καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την Υπηρεσία Εμπορίου. 
 

Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας:  

 Όνομα: …………………………………………………………………………………. 

 

  Τηλέφωνο:………………...……….………………………………………..………… 

 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ……………………………………………………………… 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ  

Η Υπηρεσία Εμπορίου συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για 

την εξέταση της αίτησης σας ή την αίτηση της επιχείρησης στην οποία είστε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος. Οι πληροφορίες 

σας δεν χρησιμοποιούνται για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό. Έχετε υπόψη σας ότι εφόσον απαιτείται στα πλαίσια 

εκτέλεσης του έργου της Υπηρεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον εμπορευόμενο ή/και 

σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Σημειώνεται επίσης ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα καθώς και να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς 

την επεξεργασία τους. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα 

προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στο ts@mcit.gov.cy. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στην ιστοσελίδα 

μας www.mcit.gov.cy/ts  

mailto:ts@mcit.gov.cy
http://www.mcit.gov.cy/ts
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Έχοντας διαβάσει τα πιο πάνω, με την υποβολή του παρόντος εντύπου εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία Εμπορίου του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μου δεδομένα που 

περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό καθώς και στα επισυναπτόμενα έγγραφα, με αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση της 

αίτησης για την οποία υποβάλλονται. 

 

 Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων  της Υπηρεσίας Εμπορίου η 
οποία είναι ανηρτημένη στον σύνδεσμο www.mcit.gov.cy/ts. 
 

 

Όνομα εταιρείας: …………………………………………………….……………………… 
 
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: ……………………………………………………………… 
 
Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου: …………………………………………………..……… 
 
Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………… 
 
Σφραγίδα εταιρείας: ………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

http://www.mcit.gov.cy/ts
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

*Η εγγύηση συμμετοχής που αναλογεί στην έκθεση αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ.   

**Εάν επιθυμείτε επιπρόσθετο εκθεσιακό χώρο πέραν του χώρου που καθορίζεται στο σημείο 4.2., σημειώστε τα τετραγωνικά μέτρα στον κατάλληλο χώρο. Τονίζεται 

ότι το κόστος του επιπρόσθετου χώρου θα πρέπει να καταβάλλεται στο Υπουργείο όταν σας ζητηθεί. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

Έκθεση στην οποία το Υπουργείο προτίθεται να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο το 2020 

  

Όνομα Τόπος Έκθεσης Ημερομηνία Διοργάνωσης Εγγύηση Συμμετοχής (€) 

85
η
 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5-13 Σεπτεμβρίου 2020 €600 

 

A/A 

Στοιχεία Έκθεσης Προβλεπόμενο Κόστος Συμμετοχής (€) * 

Όνομα Χώρα διεξαγωγής 
Ημερομηνίες 

διεξαγωγής 

Εγγύηση 

Συμμετοχής*  

Επιπρόσθετος 

Εκθεσιακός Χώρος**  

Κόστος 

διαφημιστικού 

υλικού (posters, 

banners, leaflets, 

dvd, τηλεόραση) 

Συνολικό 

Κόστος 

 

 

 

 

 

 

 

      



  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

COMPANY PROFILE 
 

 

1. COMPANY NAME:  ……………………………………………………………………..….. 

 

2.        COMPANY REGISTRATION NUMBER: ………………..………………………….…… 

 

3. FULL ADDRESS:  

 ADDRESS………………………………………………………………………………..…. 

  

POSTAL CODE ………………………………………………………………………….…. 

  
TOWN: ………………………………………………………………………………………  

            

P.O.Box: ………………………………………..…………………………………………… 

 

POSTAL CODE: …………………………………………………………………...……….. 

 

 TEL.: ……………………………………………………………...………………………….. 

 

 FAX: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 E-MAIL ADDRESS: …………………………………………………………………..……. 

 WEB SITE: …………………………………………………………………………..……… 

 

4. FULL DESCRIPTION OF PRODUCTS TO BE EXHIBITED FOR INSERTION IN 

THE FAIR’S CATALOGUE. 

 ……………………………………………………………………………..……………….. 

 ……………………………………………………………………………………….……… 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….… 

 

5. REPRESENTATIVE AT THE CYPRUS PAVILION: 

 

 NAME: ……………………………………………………………………………………… 
 
 TITLE: ……………………………………………………………….……………………… 



 8 

 
     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 

 
Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 
 
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί  Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 εκδίδει το ακόλουθο 
υπόδειγμα γραπτής δήλωσης το οποίο η εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει από το δικαιούχο 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

                                                                                                                  
                    ΕΝΤΥΠΟ  Κ.Ε. 2 

 
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 και 2012 

 
Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για σκοπούς 
συμμόρφωσης είτε: 
 
Α)  με το  Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013») 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.1) 

ή 
Β)   με το  Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα 
(εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013») 

        (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.9)   

ή 
Γ)    με  το  Άρθρο  4(1)  του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007  της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της 
αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 875/2007») όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 25.7.2007,σ.6). 
 

Δ)    με  το  Άρθρο  3(1)  του  Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 360/2012  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης 
Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται  σε επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012») 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, 26.4.2012,σ.8). 
 

ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 
 
(α)    Εγώ ο/η1 ………………………………..……………….…………………..……………………………………  

με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας   ………………….………   

ή 

(β) Εγώ ο/η2 ……………………………………………………………………………………………………………...  

με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ……………………….………… 

                                                 
1  Για φυσικά πρόσωπα. 
2  Για νομικά πρόσωπα. 
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κατά νόμο εκπρόσωπος της/του εταιρείας/συλλόγου/σωματείου/οργανισμού/εμπορικής επωνυμίας/φορέα (να 

διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)  …..……………………………………………….. 

με Αριθμό Εγγραφής (εφόσον εφαρμόζεται) .........................................................……… στο Μητρώο του/της 

………………………………………………………………………….. ενόψει της χορήγησης σε μένα ή στην 

εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται  ή να 

συμπληρωθεί κατάλληλα)  που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de minimis:  

 

Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης:  

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 
Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται): de minimis  
 
Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης3: €200.000 ανά τριετία  

 

και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2)  των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή 
παραπλανητική δήλωση συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με νόμιμους τόκους, και την επιβολή 
διοικητικού προστίμου το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από Δικαστήριο κατά την 
άσκηση ποινικής διαδικασίας, 
 
ΔΗΛΩ  σήμερα    ...  / ...   /20..     τα εξής:                             
 
Α)  Τομέας οικονομικής δραστηριότητας4  (επιλέξετε) : 
 

α)   τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων    

β)  τομέας  αλιείας  συμπεριλαμβανομένου  του  τομέα  της εμπορίας  και μεταποίησης  αλιευτικών 
προϊόντων 

 
γ)    τομέας των οδικών μεταφορών 
 
δ)  άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
ή κατά πόσο η χορήγηση χορηγείται ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος 
 

 
Β)  Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα,  

i)   Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή 
εκπροσωπώ δεν έχει λάβει ούτε έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει από οποιανδήποτε Αρμόδια Αρχή, 
οιανδήποτε ενίσχυση de minimis, κατά την έννοια των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012. 

 
 
 

ή 
 
 

                                                 
3 Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 καθώς και το άρθρο 3(5) του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012  σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα 

ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, το 

ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην 

αξία της κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να 

υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.  
4 Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση και 

εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να  δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. 
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ii)   Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, 

έχω λάβει ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις de 
minimis5: 

 
 

 
 
*Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των επιχειρήσεων 
και οι ενισχύσεις που αυτές έλαβαν, κατά έτος από οποιοδήποτε Σχέδιο χορηγίας το τρέχον οικονομικό έτος 
και τα δύο προηγούμενα, ως ο ορισμός της «ενιαίας επιχείρησης» 5 
 
Και ενόψει των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς της οποίας προβαίνω 
στην παρούσα δήλωση (στο εξής η «οικεία ενίσχυση»), εγώ δεν έλαβα και δε θα λάβω με την καταβολή της 
οικείας ενίσχυσης ή η εταιρεία/σύλλογος/σωματείο/ οργανισμός/εμπορική επωνυμία/φορέας/ ………………… 
(να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα) που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δε θα λάβει 
με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ως ενίσχυση de minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τα όρια 
που καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία 
οικονομικά έτη7. 

 

                                                                                                                ο/η Δηλών/ούσα 

 

…………………………………….                                                                                                       

 
 

                                                 
5 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν 

αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν 

από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση 

που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα 

γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η 

«επιχείρηση».  

    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) 

αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες 

σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· β) 

μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης 

επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν 

ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή 

περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
6  Δεν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 
7   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 5. 

 

Α/Α Επιχείρηση Έτος 
χορήγησης 

της 
ενίσχυσης6 

Ύψος 
επιχορήγησης 
ή ισοδύναμο 

επιχορήγησης 

Τίτλος του μέτρου  
ενίσχυσης 

Αρμόδια 
Αρχή 

      

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Σημειώσεις: 

 
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς ο Κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός 

(ΕΕ) 360/2012. 

2. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το συνολικό ποσό 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα 

των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 

ετών. 

3. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(«de minimis») στο γεωργικό τομέα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 15.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη 

ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο τριών οικονομικών ετών 

δεν υπερβαίνει τα 7.060.000 ευρώ.  

4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24
ης

 Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 

της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 30.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη 

ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 

1.562.000  ευρώ. 

5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1408/2013 θα ακολουθείται από την Αρμόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισμοί 4 και 5 των περί 

Ελέγχου των Κρατικών  Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009. 

6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25
ης

 Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, 

επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 500.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

δυνάμει άλλων Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας νοουμένου ότι το σωρευτικό ποσό 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δε θα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε 

αντιστάθμιση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι 

κρατική ενίσχυση. Η υποβολή της παρούσας δήλωσης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα για λήψη 

οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την 

οποία υποβάλλεται η παρούσα δήλωση εναπόκειται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (1) 
 

Εγώ ο/η …….……………………………………………………………………………… Α.Δ.Τ. 

……………………………………. κατά νόμον εκπρόσωπος της εταιρείας 

..……………………………………….………………………………..…... με αριθμό εγγραφής 

……………………..……..……….. ενόψει της έγκρισης χορήγησης στην εταιρεία που 

εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης: 

 

Τίτλος ενίσχυσης: Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", προς 

Κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές Εκθέσεις στο 

Εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο.   

 

Αρμόδια Αρχή για χορήγηση ενίσχυσης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας 

 

Δηλώνω υπεύθυνα σήμερα ..…../……/……., ότι:  

 

(α) Για την εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης8, (επιλέξετε αυτό που εφαρμόζεται): 

δεν υφίσταται    

υφίσταται             

                                                 
8
 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν 

αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από 

νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο 

αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή 
δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η 

«επιχείρηση».  
    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν 

μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ 

τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης• β) μια επιχείρηση έχει το 
δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης• γ) μια 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της τελευταίας• δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 
συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 

επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 

θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση 
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οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, που 

συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε σχέδιο παροχής χορηγιών του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή/και άλλων Αρμόδιων Αρχών. 

 

(β) Για την εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης9, (επιλέξετε αυτό που εφαρμόζεται): 

δεν υφίσταται    

υφίσταται             

οριστική καταδικαστική απόφαση της Αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας για αποκλεισμό της εταιρείας για περίοδο μέχρι 3 χρόνων από 

τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου ή/και για λήψη νομικών μέτρων. 

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου:  ……………………………………………………… 

Ημερομηνία:                             ……………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν 

αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από 

νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο 

αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή 
δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η 

«επιχείρηση».  
    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν 

μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ 

τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης• β) μια επιχείρηση έχει το 
δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης• γ) μια 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της τελευταίας• δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 
συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 

επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 

θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση 



 14 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2) 
 

Εγώ ο/η …….……………………………………………………………………………… Α.Δ.Τ. 

……………………………………. κατά νόμον εκπρόσωπος της εταιρείας 

..……………………………………….………………………………..…... με αριθμό εγγραφής 

……………………..……..……….. ενόψει της έγκρισης χορήγησης στην εταιρεία που 

εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης: 

 

Τίτλος ενίσχυσης: Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", προς 

Κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές Εκθέσεις στο 

Εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο.   

 

Αρμόδια Αρχή για χορήγηση ενίσχυσης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα σήμερα …../…/……, ότι (σημειώστε √ στο κατάλληλο τετραγωνάκι): 

 

  η επιχείρηση που εκπροσωπώ, δεν θα παρουσιάσει/προβάλει στις εμπορικές εκθέσεις 

προϊόντα με την ονομασία «Χαλλούμι- Halloumi», ή με ονομασία παρόμοια με αυτήν. 

 

η επιχείρηση που εκπροσωπώ, θα παρουσιάσει/προβάλει στις εμπορικές εκθέσεις 

προϊόντα και προωθητικό υλικό (π.χ. διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, διαφημιστικά φιλμάκια) 

με την ονομασία «Χαλλούμι- Halloumi», τα οποία παράγονται στη βάση των 

προδιαγραφών του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα 

Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 (Κ.Δ.Π. 195/85-Πρότυπο CYS 94) και των 

προνοιών του Διατάγματος ΚΔΠ 325/2014, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

καθώς και των Κανονισμών Χρήσης των Εμπορικών Σημάτων για το Χαλλούμι που 

ανήκουν στη Δημοκρατία και στο Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της 

Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμι. 

 

Υπογραφή εκπροσώπου:  ……………………………………………………… 

Όνομα εκπροσώπου:         ………………………………………………………. 

Ημερομηνία:        ……………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

Το παρόν σχέδιο εφαρμόζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 

Ήσσονος Σημασίας γνωστές και ως ενισχύσεις ʺde minimisʺ και την Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 748/2017, ημερ. 25.06.2014. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  στα πλαίσια των προσπαθειών του 

για προβολή και προώθηση των κυπριακών προϊόντων και για επιμόρφωση των 

κυπριακών επιχειρήσεων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, αναλαμβάνει την 

κάλυψη των εξόδων συμμετοχής κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στις 

οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό 

περίπτερο.   

 

Το σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2014 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021. 

Το σχέδιο προκηρύσσεται ετήσια. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

3.1. Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς:  

3.1.1. της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (δραστηριότητες οι οποίες 

περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση στους Στατιστικούς Κωδικούς 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ), ή/και στην εμπορία 

βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

3.1.2. της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 

Συνθήκης (ΕΚ), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο ως Παράρτημα VIΙΙ, 

εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν 

στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.104/2000 του Συμβουλίου. 
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3.2. Ως «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» ορίζεται κάθε πράξη επί γεωργικού 

προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις 

εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την 

προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του 

πώληση. 

 

3.3. Ως «εμπορία γεωργικών προϊόντων» ορίζεται η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την 

πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς 

παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα 

στην γεωργική εκμετάλλευση η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη 

πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία αυγών, κ.α.). 

Η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές 

λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό 

χώρο. 

 

3.4. Η εμπορία προϊόντων τόσο βιομηχανικών όσο και γεωργικών εξυπακούει και 

προϋποθέτει όλα  τα πιο κάτω: 

3.4.1. τα προϊόντα προς εμπορία να φέρουν υποχρεωτικά την εμπορική 

επωνυμία/σήμα της επιχείρησης εγγεγραμμένη/ο στον Έφορο Εταιρειών και το 

όνομα και την διεύθυνση της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων, να αναφέρεται υποχρεωτικά και το όνομα του 

υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Κανονισμού (ΕΕ) αρ.1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές. 

 

3.4.2. να περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της επιχείρησης και το ποσοστό 

μεταβολής των προϊόντων στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό να  υποβάλλεται 

σχετική Βεβαίωση από τους Εγκεκριμένους Ελεγκτές της επιχείρησης ως προς 

το υπολογιζόμενο ποσοστό της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων στην 

Κύπρο. 

 

4. ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

4.1. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" καλύπτει: 
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4.1.1 το 100% των εξόδων ενοικίου του χώρου, κατασκευής και εξοπλισμού του 

περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των 

εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, του κόστους της εγκατάστασης και 

της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού καθώς επίσης και των εξόδων 

λειτουργίας του περιπτέρου. 

 

4.1.2 μέχρι €700 ανά έκθεση για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, 

brochures, leaflets) ή/και κάλυψη κόστους ενοικίασης τηλεόρασης και dvd. 

 

4.2. Η επιδοτούμενη έκταση του εκθεσιακού χώρου ανά εκθέτη θα καθορίζεται από το 

Υπουργείο ανάλογα με την περίπτωση και θα κυμαίνεται στα πιο κάτω πλαίσια: 

4.2.1. 9 τμ περίπου για εκθέματα μικρού όγκου. 

4.2.2. 12 τμ περίπου για εκθέματα μικρού όγκου που απαιτούν ψυγείο. 

4.2.3. 30 τμ περίπου για ογκώδη εκθέματα. 

 

Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία επιθυμεί να λάβει περισσότερο εκθεσιακό χώρο πέραν 

της επιδοτούμενης έκτασης  τότε θα πρέπει να το δηλώσει στον πίνακα στο Παράρτημα Ι 

και θα επιβαρύνεται με το επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα κληθεί να καταβάλει στο 

Υπουργείο.   

 

4.3. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήτριες εταιρείες συμμετέχουν σε εκθέσεις που 

πραγματοποιούνται στις χώρες μέλη της ΕΕ, στο Ισραήλ και στην Ελβετία, η εν λόγω 

ενίσχυση δεν θα καλύπτει τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α.. Ως εκ τούτου, 

κατά την έκδοση των τιμολογίων οι αιτητές θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται 

στα τιμολόγια, ξεχωριστά το ποσό του Φ.Π.Α.. Τα ποσά Φ.Π.Α. θα θεωρούνται 

επιλέξιμα για σκοπούς ενίσχυσης μόνο στις περιπτώσεις εκθέσεων που 

πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες 

αυτές.  

 

4.4. Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται ανά δικαιούχο 

επιχείρηση στη Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ, 

σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η έναρξη της χρονικής αυτής 

περιόδου καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την 

οικεία επιχείρηση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού η επιχείρηση 

υποχρεούται να καταβάλει  ή επιστρέψει όλη ή μέρος της εν λόγω χορηγηθείσας 

ενίσχυσης "de minimis".  
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Μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο 

παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της 

ενίσχυσης, δηλαδή με την εγκριτική επιστολή του Υπουργείου για την απόφαση 

έγκρισης της συμμετοχής και λήψη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως από το χρόνο καταβολής 

της ενίσχυσης. 

 

Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων  συμπεριλαμβάνονται 

και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς 

«επιχειρήσεις» (undertakings).  

 

Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από 

νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) 

αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι 

επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) 

μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των 

εταιριών άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει 

την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης 

επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε 

άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης 

επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 

ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

 

Από την καταβολή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που προνοεί το παρόν 

Σχέδιο, εξαιρούνται ενισχύσεις προς επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις 

πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές 

ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει 

ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα 

δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή 

απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η προβλεπόμενη πιο πάνω ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" δύναται να 

παραχωρείται νοουμένου ότι έχει υποβληθεί στο Υπουργείο η αίτηση συμμετοχής μαζί 

με όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στα σημεία 5.1 έως 5.12 που ακολουθούν. Η εν 

λόγω αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλεται ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό courier, στο Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με 

σχετική προκήρυξη. Σημειώνεται ότι, αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

Η αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:  

 

5.1. Πίνακα για δήλωση συμμετοχής της επιχείρησης στην Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης  καθώς και ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών (Παράρτημα Ι). 

 

5.2. Τραπεζική εγγύηση/επιταγή ως εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 15% 

του συνολικού κόστους της συμμετοχής του Υπουργείου στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για την εν λόγω έκθεση, 

παρατίθεται στον πίνακα στο Παράρτημα ΙΙ και θα επιστρέφεται στην επιχείρηση 

μετά το πέρας της έκθεσης. 

 

5.3. Company Profile (Παράρτημα ΙΙΙ). 

 

5.4. Γραπτή Δήλωση (Έντυπο Κ.Ε.2) η οποία εκδίδεται δυνάμει του κανονισμού 3(2) 

των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 

Κανονισμών του 2009 και 2012 (Παράρτημα ΙV).   

 

5.5. Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (1) (Παράρτημα V). 

 

5.6. Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (2) (Παράρτημα VI). 

 

5.7. Βεβαίωση από την Στατιστική Υπηρεσία, στην οποία να φαίνεται η κατηγορία 

(κωδικός) NACE που έχει κατατάξει για το τρέχον έτος την εταιρεία σας, με βάση το 

σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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5.8. Πρωτότυπη Βεβαίωση διευθετημένων οφειλών προς την Υπηρεσία ΦΠΑ 

(Έντυπο ΦΠΑ 105Υ.Ε.). 

 

5.9. Πρωτότυπη Βεβαίωση διευθετημένων οφειλών προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Έντυπο ΥΚΑ Β7). 

 

5.10. Πρωτότυπη Βεβαίωση διευθετημένων φορολογικών υποχρεώσεων προς το 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο Ε.Πρ.93). 

 

5.11. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας από τον Έφορο 

Εταιρειών. 

 

5.12. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία 

βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να προσκομιστεί στο Υπουργείο Βεβαίωση 

από τους Εγκεκριμένους Ελεγκτές της επιχείρησης στην οποία να αναφέρεται 

το υπολογιζόμενο ποσοστό της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων στην Κύπρο. 

 
Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης συμμετοχής εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη και 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιο πάνω απαιτούμενα στοιχεία δεν έχει υποβληθεί ή 

έχει υποβληθεί μερικώς συμπληρωμένο, θα δίδεται γραπτώς προς τον αιτητή προθεσμία 

υποβολής των ελλειπόντων στοιχείων/δικαιολογητικών εντός 7 ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία της σχετικής επιστολής του Υπουργείου. Σε περίπτωση παράλειψης ή 

εκπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω στοιχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η 

αίτηση θα θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί το σχέδιο αλλά και του συνόλου των αιτήσεων που θα 

ληφθούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι αιτητές θα 

ενημερώνονται για τις εκθέσεις που τους παρέχεται έγκριση συμμετοχής. 

 

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

7.1. Η προβλεπόμενη ενίσχυση που αναφέρεται στο 4.1., θα καταβάλλεται μετά το πέρας 

της έκθεσης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων 
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στοιχείων και δικαιολογητικών (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, δείγμα διαφημιστικού 

υλικού, κ.α.). Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό courier στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη  λήξη της έκθεσης. Σε 

περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, τα απαιτούμενα στοιχεία ή/και δικαιολογητικά δεν 

θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Σε περίπτωση όπου κάποιο από τα απαιτούμενα στοιχεία ή/και δικαιολογητικά δεν έχει 

υποβληθεί εντός της πιο πάνω προθεσμίας, των 30 ημερολογιακών ημερών, τότε θα 

δίδεται γραπτώς προς τον αιτητή προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής επιστολής του Υπουργείου για την υποβολή των ελλειπόντων 

στοιχείων/δικαιολογητικών.  

 

Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής όλων ή κάποιων εκ των πιο 

πάνω στοιχείων ή/και δικαιολογητικών, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς 

καταβολής της ενίσχυσης. 

 

7.2. Για να δοθεί η ενίσχυση θα πρέπει είτε να μεταβεί και να παρευρίσκεται στην έκθεση,  

για το σύνολο των ημερών της, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης από 

την Κύπρο είτε η επιχείρηση θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόσωπό της 

στη χώρα όπου οργανώνεται η έκθεση. 

 

Ο εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος της επιχείρησης, με το τέλος της έκθεσης θα πρέπει 

απαραιτήτως να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο για τα αποτελέσματα της 

συμμετοχής του το οποίο θα δοθεί από τον Διευθυντή του Κυπριακού περιπτέρου και 

θα παραδίδεται πίσω σε αυτόν. 

 

7.3. Για να δοθεί η ενίσχυση πρέπει η εταιρεία να μην παραβιάζει την ισχύουσα στη 

Δημοκρατία νομοθεσία για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανικής 

και Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και σε κάθε περίπτωση να μην παραβιάζει τα δικαιώματα 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Δημοκρατία ή/και σε τρίτα πρόσωπα. 

 

7.4. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει 

διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

(Φόρος Εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο 
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του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός 

Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής 

προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε 

οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό. 

 

7.5. Στα πλαίσια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.74.745 

ημερ.20.2.2013,  σε περίπτωση που εκκρεμεί οποιοδήποτε μη πληρωθέν ποσό από 

την εταιρεία που εκπροσωπείτε  ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποτελεί 

μέρος της ίδιας με αυτήν επιχείρησης προς το Κράτος (οποιοδήποτε Υπουργείο, 

Τμήμα, Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους), θα υπάρξει 

συμψηφισμός μεταξύ της κρατικής ενίσχυσης και του οφειλόμενου ποσού. Ωστόσο, σε 

περίπτωση επιτυχίας του σχετικού προσώπου σε αγωγή που τυχόν εκκρεμεί, το οικείο 

ποσό θα επιστρέφεται. 

 

7.6. Μετά το πέρας της έκθεσης και ολοκλήρωσης της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η 

επιχείρηση θα ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί 

δικαιούχος με βάση τον κανόνα «De minimis». 

 

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

8.1. Η υποβολή της παρούσας αίτησης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα 

για λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία υποβάλλεται η παρούσα αίτηση 

εναπόκειται αποκλειστικά στην αρμόδια εθνική Αρχή. Αναφέρεται επίσης ότι, η 

ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση είτε κατά το στάδιο της 

υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο, είτε κατά την υποβολή των σχετικών 

αποδεικτικών συμμετοχής, είτε σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

της Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 

Δημοκρατίας ή/και τρίτων προσώπων, συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής της 

χορηγίας προσαυξημένου με τόκο, ανάλογα με το ύψος της παράβασης. Το επιτόκιο 

θα καθορίζεται σύμφωνα με τους περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 

2006 & 2012. Δυνατόν επίσης να ληφθούν πρόσθετα μέτρα όπως ο αποκλεισμός 

συμμετοχής από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας για 3 έτη ή/και λήψη νομικών μέτρων. 
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8.2. Σε περίπτωση που υφίσταται εναντίον της επιχείρησης, οριστική καταδικαστική 

απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε 

σχέση με οποιοδήποτε Σχέδιο παροχής χορηγιών του Κράτους, ή απόφαση της 

Αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον 

αποκλεισμό του αιτητή για τρία χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου 

ή/και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, αυτή αποκλείεται από την καταβολή 

χορηγίας, δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από 

την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης της Αρμόδιας 

Αρχής. 

 

8.3. Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της 

διοργανώτριας έκθεσης ή χώρας, καθώς και με την εθνική νομοθεσία, τους 

κανονισμούς και τις οδηγίες του Υπουργείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητείται η 

επιστροφή του ποσού χορηγίας που τους αναλογεί προσαυξημένου με τόκο, ανάλογα 

με το ύψος της παράβασης. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τους περί Ενιαίου 

Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 2006 & 2012. 

 

8.4. Σε περίπτωση παράνομης παρουσίασης προϊόντων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το 

Υπουργείο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιστροφή του συνολικού ποσού της 

χορηγίας από τον εκθέτη προσαυξημένου με τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται 

σύμφωνα με τους περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 2006 & 2012. 

 

8.5. Αν εντοπιστούν, κατά την εκτελώνιση των κιβωτίων, προϊόντα τα οποία δεν έχουν 

δηλωθεί στα τιμολόγια της επίσημης φορτωτικής (packing list) το Υπουργείο έχει το 

δικαίωμα να απαιτήσει το 50% του ποσού χορηγίας από τον εκθέτη προσαυξημένου 

με τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τους περί Ενιαίου Δημοσίου 

Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 2006 & 2012. 

 

8.6. Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς ή δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος 

κατά την διάρκεια της έκθεσης, το Υπουργείο έχει το δικαίωμα την επόμενη χρονιά να 

μην εγκρίνει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου εκθέτη στο κρατικό περίπτερο στην εν 

λόγω έκθεση. 

 

8.7. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρά τη δήλωση 

συμμετοχής της  δεν επιθυμεί τελικά να συμμετάσχει στην έκθεση ή δεν παρουσιαστεί 

εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της στην έκθεση, θα υποχρεούται να καταβάλει στο 

Υπουργείο τα έξοδα συμμετοχής που αναφέρονται στο 4.1.1. τα οποία της αναλογούν, 
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από το συνολικό κόστος συμμετοχής του Υπουργείου στην έκθεση, τα οποία θα 

συνυπολογίζονται με την τραπεζική εγγύηση/επιταγή, δηλαδή θα καταβάλλει τη 

διαφορά. Επίσης τούτο θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση μελλοντικών 

αιτήσεων της με ενδεχόμενο τον αποκλεισμό της από συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις. 

 

9. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας 

Εμπορίου ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου κρίνεται σκόπιμο, τους όρους και 

πρόνοιες του Σχεδίου και εισάγει θεσμούς που διευκολύνουν την εφαρμογή του. 

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να 

αναθεωρήσει και να προσδιορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές και τα ανώτατα ποσά 

χορηγίας για κάθε επιλέξιμη δαπάνη που αναφέρεται στo Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης. 

 

10. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Κλάδο Προώθησης 

Εμπορίου της Υπηρεσίας Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου www.mcit.gov.cy/ts 

ή στα τηλέφωνα 22867134, 22867251 και 22867329. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Σεπτέμβριος 2019 

8.3.02.3.1/39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcit.gov.cy/ts
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS",  

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ:  

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2020 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS",  

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ: 

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2020 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   
Προτείνον Νομικό Πρόσωπο/Οργανισμός: 
 
Κυπριακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών (δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται 

στους τομείς F,H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S στους στατιστικούς κώδικες οικονομικών δραστηριοτήτων, 2008 (με 

βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aναθ. 2, της ΕΕ). 

 

Όνομα: .…....……………………………………………………………………………..…… 

 

Αρ. Εγγραφής: ..……………………………………………………………………………….. 

(να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας) 

 

Διεύθυνση:   

Οδός: …………………………………………………............................................... 

Ταχ. Κώδικας: ...................................................................................................... 

Πόλη: …..……………………………………………………………………………….. 

 

Αριθμός Τηλεφώνου: …………....……………………………………………………………. 

 

Αριθμός Φαξ: …………………………..……...………………………………………………. 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………..……...…………………………………….………………. 

 

Ιστοσελίδα Εταιρείας: ………………………………………………………………………… 

 

Υπηρεσίες: ………………………………………………………..……………………………….. 

 

Δραστηριότητες Επιχείρησης: ……………………………………………………………… 

 

Κατηγορία NACE (να επισυναφθεί βεβαίωση για το τρέχον έτος από την Στατιστική 

Υπηρεσία): …..………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Κύκλος εργασιών / Εξαγωγές: 
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Έτος Κύκλος 

εργασιών 

(€) 

Συνολική αξία 

εξαγωγών 

(€) 

Κυριότερες 

χώρες 

εξαγωγής 

Αριθμός 

εργαζομένων 

 

2014 
    

 

2015 
    

 

2016 
    

 

2017 
    

 

2018 

 

    

 

 Δηλώνω ότι αποδέχομαι να λαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ερωτηματολόγια σχετικά με πληροφορίες που 
αφορούν την εταιρεία, τις εξαγωγές καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την Υπηρεσία Εμπορίου. 
 

Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας:  

 Όνομα: …………………………………………………………………………………. 

 

  Τηλέφωνο:………………...……….………………………………………..………… 

 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ……………………………………………………………… 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ  

Η Υπηρεσία Εμπορίου συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την 

εξέταση της αίτησης σας ή την αίτηση της επιχείρησης στην οποία είστε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος. Οι πληροφορίες σας δεν 

χρησιμοποιούνται για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό. Έχετε υπόψη σας ότι εφόσον απαιτείται στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου 

της Υπηρεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον εμπορευόμενο ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή 

οργανισμό αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Σημειώνεται επίσης ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα καθώς και να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την 

επεξεργασία τους. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας 

δεδομένα, παρακαλούμε όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στο ts@mcit.gov.cy. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στην ιστοσελίδα μας 

www.mcit.gov.cy/ts  

Έχοντας διαβάσει τα πιο πάνω, με την υποβολή του παρόντος εντύπου εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στο έντυπο αυτό 

καθώς και στα επισυναπτόμενα έγγραφα, με αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση της αίτησης για την οποία υποβάλλονται. 

 Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων  της Υπηρεσίας Εμπορίου η οποία είναι 
ανηρτημένη στον σύνδεσμο www.mcit.gov.cy/ts. 
 

mailto:ts@mcit.gov.cy
http://www.mcit.gov.cy/ts
http://www.mcit.gov.cy/ts
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Όνομα εταιρείας: …………………………………………………….……………………… 
 
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: ……………………………………………………………… 
 
Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου: …………………………………………………..……… 
 
Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………… 
 
Σφραγίδα εταιρείας: ………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

*Η εγγύηση συμμετοχής που αναλογεί στην έκθεση αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ.   

**Εάν επιθυμείτε επιπρόσθετο εκθεσιακό χώρο πέραν του χώρου που καθορίζεται στο σημείο 5.3., σημειώστε τα τετραγωνικά μέτρα στον κατάλληλο χώρο. 

Τονίζεται ότι το κόστος του επιπρόσθετου χώρου θα πρέπει να καταβάλλεται στο Υπουργείο όταν σας ζητηθεί. 

***Το κόστος συμμετοχής που αναλογεί στην έκθεση αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. (Σημειώνεται ότι με το πέρας της έκθεσης και τον υπολογισμό του τελικού 

κόστους, το ποσό που αναλογεί στην επιχείρηση (15%) υπάρχει πιθανότητα να αυξομειωθεί). 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

Έκθεση στην οποία το Υπουργείο προτίθεται να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο το 2020 

  

Όνομα Τόπος Έκθεσης Ημερομηνία Διοργάνωσης Εγγύηση Συμμετοχής (€) 
Υπολογιζόμενο Κόστος 
Συμμετοχής (€)*** 

85
η
 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5-13 Σεπτεμβρίου 2020 €600 €600 

 

A/A 

Στοιχεία Έκθεσης Προβλεπόμενο Κόστος Συμμετοχής (€) * 

Όνομα Χώρα διεξαγωγής 
Ημερομηνίες 

διεξαγωγής 
Εγγύηση Συμμετοχής*  

Επιπρόσθετος 

Εκθεσιακός Χώρος**  

Υπολογιζόμενο ποσό 

που αναλογεί στην 

επιχείρηση για το κόστος 

συμμετοχής (15%)*** 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

COMPANY PROFILE 
 

 

1. COMPANY NAME:  ……………………………………………………………………..….. 

 

2.        COMPANY REGISTRATION NUMBER: ………………..………………………….…… 

 

3. FULL ADDRESS:  

 ADDRESS………………………………………………………………………………..…. 

  

POSTAL CODE ………………………………………………………………………….…. 

  
TOWN: ………………………………………………………………………………………  

            

P.O.Box: ………………………………………..…………………………………………… 

 

POSTAL CODE: …………………………………………………………………...……….. 

 

 TEL.: ……………………………………………………………...………………………….. 

 

 FAX: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 E-MAIL ADDRESS: …………………………………………………………………..……. 

 WEB SITE: …………………………………………………………………………..……… 

 

4.  FULL DESCRIPTION OF SERVICES TO BE EXHIBITED FOR INSERTION IN THE     

FAIR’S CATALOGUE. 

 ……………………………………………………………………………..……………….. 

 ……………………………………………………………………………………….……… 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….… 

 

5. REPRESENTATIVE AT THE CYPRUS PAVILION: 

 

 NAME: ……………………………………………………………………………………… 
 
 TITLE: ……………………………………………………………….……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 

 
Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 
 
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί  Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 εκδίδει το ακόλουθο υπόδειγμα 
γραπτής δήλωσης το οποίο η εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει από το δικαιούχο ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

                                                                                                                  
                    ΕΝΤΥΠΟ  Κ.Ε. 2 

 
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 και 2012 

 
Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για σκοπούς 
συμμόρφωσης είτε: 
 
Α)  με το  Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 

με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013») 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.1) 

ή 
Β)   με το  Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (εφεξής ο 
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013») 

        (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.9)   

ή 
Γ)    με  το  Άρθρο  4(1)  του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007  της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την 

εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της 
αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
875/2007») όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 25.7.2007,σ.6). 
 

Δ)    με  το  Άρθρο  3(1)  του  Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 360/2012  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 
2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται  σε επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012») 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, 26.4.2012,σ.8). 
 

ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 
 
(α)    Εγώ ο/η1 ………………………………..……………….…………………..……………………………………  

με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας   ………………….………   

ή 

(β) Εγώ ο/η2 ……………………………………………………………………………………………………………...  με 

Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ……………………….………… 

                                                           
1  Για φυσικά πρόσωπα. 
2  Για νομικά πρόσωπα. 
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κατά νόμο εκπρόσωπος της/του εταιρείας/συλλόγου/σωματείου/οργανισμού/εμπορικής επωνυμίας/φορέα (να 

διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)  …..……………………………………………….. με 

Αριθμό Εγγραφής (εφόσον εφαρμόζεται) .........................................................……… στο Μητρώο του/της 

………………………………………………………………………….. ενόψει της χορήγησης σε μένα ή στην 

εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται  ή να 

συμπληρωθεί κατάλληλα)  που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de minimis:  

 

Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης:  

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 
Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται): de minimis  
 
Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης3: €200.000 ανά τριετία  

 

και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2)  των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση 
συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με νόμιμους τόκους, και την επιβολή διοικητικού προστίμου το οποίο 
εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας, 
 
ΔΗΛΩ  σήμερα    ...  / ...   /20..     τα εξής:                             
 
Α)  Τομέας οικονομικής δραστηριότητας4  (επιλέξετε) : 
 

α)   τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων    

β)  τομέας  αλιείας  συμπεριλαμβανομένου  του  τομέα  της εμπορίας  και μεταποίησης  αλιευτικών 
προϊόντων 

 
γ)    τομέας των οδικών μεταφορών 
 
δ)  άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
ή κατά πόσο η χορήγηση χορηγείται ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος 
 

 
Β)  Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα,  

i)   Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ 
δεν έχει λάβει ούτε έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει από οποιανδήποτε Αρμόδια Αρχή, οιανδήποτε 
ενίσχυση de minimis, κατά την έννοια των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012. 

 
 
 

ή 

                                                           
3 Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 καθώς και το άρθρο 3(5) του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012  σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα 

ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, το ποσό 

της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της 

κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον 

χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να 

υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.  
4 Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση και 

εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να  δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. 
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ii)   Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, έχω 
λάβει ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις de 
minimis5: 

 
 

 
 
*Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω πίνακα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των επιχειρήσεων και 
οι ενισχύσεις που αυτές έλαβαν, κατά έτος από οποιοδήποτε Σχέδιο χορηγίας το τρέχον οικονομικό έτος και τα 
δύο προηγούμενα, ως ο ορισμός της «ενιαίας επιχείρησης» 5 
 
Και ενόψει των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς της οποίας προβαίνω 
στην παρούσα δήλωση (στο εξής η «οικεία ενίσχυση»), εγώ δεν έλαβα και δε θα λάβω με την καταβολή της 
οικείας ενίσχυσης ή η εταιρεία/σύλλογος/σωματείο/ οργανισμός/εμπορική επωνυμία/φορέας/ ………………… (να 
διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα) που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δε θα λάβει με 
την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ως ενίσχυση de minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τα όρια που 
καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη7. 

 

                                                                                                                ο/η Δηλών/ούσα 

 

…………………………………….                                                                                                       

 

                                                           
5 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν 

αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από 

νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο 

αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή 

δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η 

«επιχείρηση».  

    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) 

αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες 

σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· β) μια 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης 

επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή 

δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή 

περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
6  Δεν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 
7   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 5. 

 

Α/Α Επιχείρηση Έτος 
χορήγησης 

της 
ενίσχυσης6 

Ύψος 
επιχορήγησης 
ή ισοδύναμο 

επιχορήγησης 

Τίτλος του μέτρου  
ενίσχυσης 

Αρμόδια 
Αρχή 

      

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Σημειώσεις: 

 
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 

360/2012. 

2. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας επιτρέπει τη 

χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών 

μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

3. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de 

minimis») στο γεωργικό τομέα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 15.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά 

επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία 

στις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν 

υπερβαίνει τα 7.060.000 ευρώ.  

4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24
ης

 Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1860/2004 επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 30.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το 

σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις 

του τομέα της αλιείας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 1.562.000  ευρώ. 

5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1408/2013 θα ακολουθείται από την Αρμόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισμοί 4 και 5 των περί 

Ελέγχου των Κρατικών  Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009. 

6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25
ης

 Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι 

οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, επιτρέπει τη 

χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 500.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων 

Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας νοουμένου ότι το σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας δε θα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε αντιστάθμιση αναφορικά με 

την ίδια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση. Η υποβολή 

της παρούσας δήλωσης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα για λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία υποβάλλεται η παρούσα 

δήλωση εναπόκειται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 

Εγώ ο/η …….………………………………………………… Α.Δ.Τ. ……………………………… 

κατά νόμον εκπρόσωπος της εταιρείας ..……………………………………….……………..…... 

με αριθμό εγγραφής ……………………..……..……….. ενόψει της έγκρισης χορήγησης στην 

εταιρεία που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης: 

 

Τίτλος ενίσχυσης: Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", προς 

Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές 

Εκθέσεις στο Εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο.   

 

Αρμόδια Αρχή για χορήγηση ενίσχυσης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας 

 

Δηλώνω υπεύθυνα σήμερα ..…../……/……., ότι:  

 

(α) Για την εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης8, (επιλέξετε αυτό που εφαρμόζεται): 

δεν υφίσταται    

υφίσταται             

                                                           
8
 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά 

ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η 

οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας 
οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά 

συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση».  
    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν μια 

«ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης• β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα 
να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης• γ) μια επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 

τελευταίας• δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή 
εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν 

οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση 
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οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, που 

συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε σχέδιο παροχής χορηγιών του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή/και άλλων Αρμόδιων Αρχών. 

 

(β) Για την εταιρεία που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης9, (επιλέξετε αυτό που εφαρμόζεται): 

δεν υφίσταται    

υφίσταται             

οριστική καταδικαστική απόφαση της Αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας για αποκλεισμό της εταιρείας για περίοδο μέχρι 3 χρόνων από τα Σχέδια 

Χορηγιών του Υπουργείου ή/και για λήψη νομικών μέτρων. 

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου:  ……………………………………………………… 

Ημερομηνία:                             ……………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά 

ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η 

οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας 
οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά 

συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση».  
    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν μια 

«ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης• β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα 
να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης• γ) μια επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 

τελευταίας• δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή 
εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν 

οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

Το παρόν σχέδιο εφαρμόζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 

γνωστές και ως ενισχύσεις ʺde minimisʺ και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 

αρ. 748/2017, ημερ. 25.06.2014. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  στα πλαίσια των προσπαθειών του για 

προβολή και προώθηση των υπηρεσιών και για επιμόρφωση των κυπριακών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, αναλαμβάνει την κάλυψη 

των εξόδων συμμετοχής κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στις οποίες το 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο.   

 

Το σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2014 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021. Το 

σχέδιο προκηρύσσεται ετήσια. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών), οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών (δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται 

στους τομείς F, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S στους στατιστικούς κώδικες οικονομικών 

δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων 

NACE, Αναθ.2, της Ε.Ε.). Παρατίθενται πιο κάτω όλες οι κατηγορίες που είναι δικαιούχοι του 

εν λόγω σχεδίου: 

F  Κατασκευές 

H Μεταφορά και Αποθήκευση 

I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 

J Ενημέρωση και Επικοινωνία 

K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 
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L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 

N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 

P Εκπαίδευση 

Q Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 

R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 

S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 

 

4. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

4.1. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" καλύπτει μέχρι το 85% του ενοικίου του 

χώρου, του κόστους κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου, των εξόδων 

αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, του δικαιώματος 

συμμετοχής, του κόστους εγκατάστασης ηλεκτρισμού και νερού, των εξόδων 

προβολής της έκθεσης, καθώς επίσης και των εξόδων λειτουργίας του περιπτέρου.  

 

4.2. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήτριες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε εκθέσεις που 

πραγματοποιούνται στις χώρες μέλη της ΕΕ, στο Ισραήλ και στην Ελβετία, η εν λόγω 

ενίσχυση δεν θα καλύπτει τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α.. Ως εκ τούτου, 

κατά την έκδοση των τιμολογίων οι αιτητές θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται 

στα τιμολόγια, ξεχωριστά το ποσό του Φ.Π.Α.. Τα ποσά Φ.Π.Α. θα θεωρούνται 

επιλέξιμα για σκοπούς ενίσχυσης μόνο στις περιπτώσεις εκθέσεων που 

πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες 

αυτές. 

 

4.3. Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται ανά δικαιούχο 

επιχείρηση στη Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ, 

σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η έναρξη της χρονικής αυτής 

περιόδου καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την 

οικεία επιχείρηση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού η επιχείρηση 

υποχρεούται να καταβάλει  ή επιστρέψει όλη ή μέρος της εν λόγω χορηγηθείσας 

ενίσχυσης "de minimis".  

 

Μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο 

παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της 
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ενίσχυσης, δηλαδή με την εγκριτική επιστολή του Υπουργείου για την απόφαση 

έγκρισης της συμμετοχής και λήψη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως από το χρόνο καταβολής 

της ενίσχυσης. 

 

Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων  συμπεριλαμβάνονται 

και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς 

«επιχειρήσεις» (undertakings).  

 

Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από 

νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) 

αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι 

επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) 

μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των 

εταιριών άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει 

την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης 

επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε 

άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης 

επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 

ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

 

Από την καταβολή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που προνοεί το παρόν Σχέδιο, 

εξαιρούνται ενισχύσεις προς επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις πρόνοιες 

του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013. 

 

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές 

ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει 

ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα 

δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή 

απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η προβλεπόμενη πιο πάνω ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" δύναται να 

παραχωρείται νοουμένου ότι έχει υποβληθεί στο Υπουργείο η αίτηση συμμετοχής μαζί με 

όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στα σημεία 5.1 έως 5.11 που ακολουθούν. Η εν λόγω 

αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλεται ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό courier, στο Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με 

σχετική προκήρυξη. Σημειώνεται ότι, αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

 

Η αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:  

 

5.1. Πίνακα για δήλωση συμμετοχής της επιχείρησης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  

καθώς και ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών (Παράρτημα Ι). 

 

5.2. Τραπεζική εγγύηση/επιταγή ως εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 15% του 

συνολικού κόστους συμμετοχής του Υπουργείου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για την εν λόγω έκθεση, παρατίθεται στον πίνακα 

στο Παράρτημα ΙΙ και θα επιστρέφεται στην επιχείρηση μετά το πέρας της έκθεσης. 

 

5.3. Τραπεζική επιταγή που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού κόστους συμμετοχής 

του Υπουργείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο 

καλύπτει μόνο το 85% του κόστους συμμετοχής). Η έκταση του εκθεσιακού χώρου 

ανά εκθέτη θα καθορίζεται από το Υπουργείο βάσει του συνολικού διαθέσιμου χώρου 

και του αριθμού των εκθετών και θα είναι περίπου 9 τ.μ. ανά εκθέτη.  

 
Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία επιθυμεί να λάβει περισσότερο εκθεσιακό χώρο 

πέραν της επιδοτούμενης έκτασης τότε θα πρέπει να το δηλώσει στον πίνακα στο 

Παράρτημα Ι και θα επιβαρύνεται με το επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα κληθεί να 

καταβάλει στο Υπουργείο.   

 
Τα πιο πάνω ποσά (σημεία 5.2 και 5.3) θα καθορίζονται από το Υπουργείο βάσει του 

συνολικού κόστους της εκάστοτε έκθεσης. 
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5.4. Company Profile (Παράρτημα III). 

 

5.5. Γραπτή Δήλωση (Έντυπο Κ.Ε.2) η οποία εκδίδεται δυνάμει του κανονισμού 3(2) 

των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 

Κανονισμών του 2009 και 2012 (Παράρτημα ΙV).   

 

5.6. Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (Παράρτημα V). 

 

5.7. Βεβαίωση από την Στατιστική Υπηρεσία, στην οποία να φαίνεται η κατηγορία 

(κωδικός) NACE που έχει κατατάξει για το τρέχον έτος την εταιρεία σας, με βάση το 

σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

5.8. Πρωτότυπη Βεβαίωση διευθετημένων οφειλών προς την Υπηρεσία ΦΠΑ (Έντυπο 

ΦΠΑ 105Υ.Ε.). 

 

5.9. Πρωτότυπη Βεβαίωση διευθετημένων οφειλών προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Έντυπο ΥΚΑ Β7). 

 

5.10. Πρωτότυπη Βεβαίωση διευθετημένων φορολογικών υποχρεώσεων προς το Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο Ε.Πρ.93). 

 

5.11. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας από τον Έφορο 

Εταιρειών. 

 

Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης συμμετοχής εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη και 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιο πάνω απαιτούμενα στοιχεία δεν έχει υποβληθεί ή έχει 

υποβληθεί μερικώς συμπληρωμένο, θα δίδεται γραπτώς προς τον αιτητή προθεσμία 

υποβολής των ελλειπόντων στοιχείων/δικαιολογητικών εντός 7 ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία της σχετικής επιστολής του Υπουργείου. Σε περίπτωση παράλειψης ή 

εκπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω στοιχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η 

αίτηση θα θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί το σχέδιο αλλά και του συνόλου των αιτήσεων που θα 

ληφθούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι αιτητές θα ενημερώνονται 

για τις εκθέσεις που τους παρέχεται έγκριση συμμετοχής. 

 

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

7.1. Για να δοθεί η ενίσχυση θα πρέπει είτε να μεταβεί και να παρευρίσκεται στην έκθεση,  

για το σύνολο των ημερών της, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης από 

την Κύπρο είτε η επιχείρηση θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόσωπό της 

στη χώρα όπου οργανώνεται η έκθεση.  

 

Ο εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος της επιχείρησης, με το τέλος της έκθεσης θα πρέπει 

απαραιτήτως να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο για τα αποτελέσματα της 

συμμετοχής του το οποίο θα δοθεί από τον Διευθυντή του Κυπριακού περιπτέρου και 

θα παραδίδεται πίσω σε αυτόν. 

 

7.2. Για να δοθεί η ενίσχυση πρέπει η εταιρεία να μην παραβιάζει την ισχύουσα στη 

Δημοκρατία νομοθεσία για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανικής 

και Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και σε κάθε περίπτωση να μην παραβιάζει τα 

δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Δημοκρατία ή/και σε τρίτα 

πρόσωπα. 

 

7.3. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει 

διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

(Φόρος Εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο 

του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός 

Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής 

προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε 

οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό. 
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7.4. Μετά το πέρας της έκθεσης και ολοκλήρωσης της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η 

επιχείρηση θα ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί 

δικαιούχος με βάση τον κανόνα «De minimis». 

 

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

8.1. Η υποβολή της παρούσας αίτησης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα 

για λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την οποία υποβάλλεται η παρούσα αίτηση 

εναπόκειται αποκλειστικά στην αρμόδια εθνική Αρχή. Αναφέρεται επίσης ότι, η 

ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση είτε κατά το στάδιο της 

υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο, είτε κατά την υποβολή των σχετικών 

αποδεικτικών συμμετοχής, είτε σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

της Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 

Δημοκρατίας ή/και τρίτων προσώπων, συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής της 

χορηγίας προσαυξημένου με τόκο, ανάλογα με το ύψος της παράβασης. Το επιτόκιο 

θα καθορίζεται σύμφωνα με τους περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας 

Νόμο 2006 & 2012. Δυνατόν επίσης να ληφθούν πρόσθετα μέτρα όπως ο 

αποκλεισμός συμμετοχής από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας για 3 έτη ή/και λήψη νομικών μέτρων. 

 

8.2. Σε περίπτωση που υφίσταται εναντίον της επιχείρησης, οριστική καταδικαστική 

απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε 

σχέση με οποιοδήποτε Σχέδιο παροχής χορηγιών του Κράτους, ή απόφαση της 

Αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον 

αποκλεισμό του αιτητή για τρία χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου 

ή/και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, αυτή αποκλείεται από την καταβολή 

χορηγίας, δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από 

την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης της Αρμόδιας 

Αρχής. 

 

8.3. Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της 

διοργανώτριας έκθεσης ή χώρας, καθώς και με την εθνική νομοθεσία, τους 

κανονισμούς και τις οδηγίες του Υπουργείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητείται η 

επιστροφή του ποσού χορηγίας που τους αναλογεί προσαυξημένου με τόκο, ανάλογα 
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με το ύψος της παράβασης. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τους περί 

Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 2006 & 2012. 

 

8.4. Σε περίπτωση παράνομης παρουσίασης προϊόντων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το 

Υπουργείο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιστροφή του συνολικού ποσού της 

χορηγίας από τον εκθέτη προσαυξημένου με τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται 

σύμφωνα με τους περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 2006 & 2012. 

 

8.5. Αν εντοπιστούν, κατά την εκτελώνιση των κιβωτίων, εκθέματα τα οποία δεν έχουν 

δηλωθεί στα τιμολόγια της επίσημης φορτωτικής (packing list) το Υπουργείο έχει το 

δικαίωμα να απαιτήσει το 50% του ποσού χορηγίας από τον εκθέτη προσαυξημένου 

με τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τους περί Ενιαίου Δημοσίου 

Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο 2006 & 2012. 

 

8.6. Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς ή δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος 

κατά την διάρκεια της έκθεσης, το Υπουργείο έχει το δικαίωμα την επόμενη χρονιά να 

μην εγκρίνει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου εκθέτη στο κρατικό περίπτερο στην εν 

λόγω έκθεση. 

 

8.7. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρά τη δήλωση 

συμμετοχής της  δεν επιθυμεί τελικά να συμμετάσχει στην έκθεση ή δεν παρουσιαστεί 

εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της στην έκθεση, θα υποχρεούται να καταβάλει στο 

Υπουργείο το υπόλοιπο 85% των εξόδων συμμετοχής που αναφέρονται στο 4.1 το 

οποίο της αναλογεί, από το συνολικό κόστος συμμετοχής του Υπουργείου στην 

έκθεση, το οποίο θα συνυπολογίζεται με την τραπεζική εγγύηση/επιταγή, δηλαδή θα 

καταβάλλει τη διαφορά. Επίσης τούτο θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την 

εξέταση μελλοντικών αιτήσεων της με ενδεχόμενο τον αποκλεισμό της από 

συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις. 

 

9. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας 

Εμπορίου ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου κρίνεται σκόπιμο, τους όρους και 

πρόνοιες του Σχεδίου και εισάγει θεσμούς που διευκολύνουν την εφαρμογή του. 
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Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να 

αναθεωρήσει και να προσδιορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές και τα ανώτατα ποσά 

χορηγίας για κάθε επιλέξιμη δαπάνη που αναφέρεται στo Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης. 

 

10. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου 

της Υπηρεσίας Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου www.mcit.gov.cy/ts ή στα τηλέφωνα 

22867134, 22867251 και 22867329. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Σεπτέμβριος 2019 
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